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Algemene opmerkingen:
Evenals het PMB is de ASD teleurgesteld over deze omgevingsvisie, omdat wederom de begrippen
Inclusie, Toegankelijkheid, Participatie en Sociale Samenhang niet voorkomen in de uitgangspunten
en toekomstvisie.
Wij willen u uitdrukkelijk verwijzen naar het advies dat de ASD uitbracht op 3 juli 2019, waarin met
name aandacht werd gevraagd voor het Sociale Domein.
Citaat:
Een veilige en gezonde leefomgeving is in de omgevingswet opgenomen als één van de hoofddoelen. De kwaliteit van de
leefomgeving is van invloed op de mogelijkheden die inwoners hebben; een toekomstbestendige en bereikbare woon- en
werkomgeving is van levensbelang. En daar ligt ook de relatie met het sociaal domein. Er moet in de omgevingsvisie een
belangrijke verbinding worden gelegd met langer zelfstandig wonen, zelfredzaamheid en participatie, gezondheid en de
inclusieve samenleving.
Het gaat dus niet alleen over de ‘harde’ fysieke kant van de leefomgeving, maar vooral over de ‘zachte’ kant, de
samenleving zelf.
Wij refereren hierbij aan onze eerder uitgebrachte adviezen:
Advies inzake de woonvisie Eersel 2014 d.d. 1-3-2015
Advies inzake het concept Welzijnskader 2016-2019 d.d. 26-2-2016
Advies inzake concept toekomstbestendig accommodatiebeleid 2017-2020 d.d. 28-11-2016
Advies inzake omgevingsvisie en omgevingswet (2017) d.d. 4-12-2017
In alle adviezen hebben wij uw aandacht gevraagd voor het Sociaal Domein en de samenhang met welzijn. In alle adviezen
adviseren wij u om, middels een zgn. Wmo-paraaf, de beleidsdocumenten te classificeren als ‘Wmo- bestendig’.

Wij adviseren u daarmee om alle beleidsdocumenten te toetsen aan de thema’s Inclusie,
Toegankelijkheid, Participatie en Sociale Samenhang!
Opmerkingen per hoofdstuk:
1. Wonen
° Doelgroepen: we stellen voor om de term ‘zorgbehoevenden’ aan te vullen met ‘kwetsbare
en kansarme mensen en mensen met een beperking’.
° Zelfredzaamheid: we willen allemaal dat alle mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen
blijven wonen. Dat vraagt een stimulans voor bouw van mantelzorgwoningen en woningen
die flexibel te gebruiken zijn door meerdere doelgroepen.
° Starters: we zouden graag zien dat inwoners van de gemeente Eersel voorrang wordt
verleend bij toekenning woning in eigen gemeente/ dorp.

2. Werken
° Werkplekken creëren en faciliteren voor kwetsbare en kansarme mensen en mensen met
een beperking. Door bijv. een convenant af te sluiten met lokale werkgevers.
° Faciliteiten creëren die het mogelijk maken dat mensen langer kunnen doorwerken (tot aan
hun pensioenleeftijd).
° Vrijwilligerswerk wordt niet genoemd, terwijl het een essentieel onderdeel is van onze
samenleving = inclusie!
° Faciliteren MKB: leegstaande gebouwen herbestemmen.
° Het samenwerkingsverband tussen de 21 gemeenten in verbinding met Brainport en MRE
wordt niet genoemd.
3. (zorg)Voorzieningen
De toegankelijkheid van zowel de ontmoetingsplekken als de voorzieningen krijgt onvoldoende
aandacht. De toegankelijkheid moet zowel fysiek als digitaal en doelgroepgericht zijn.
4. Vrijetijdseconomie
We missen weer de goede toegankelijkheid voor alle doelgroepen: kwetsbare, kansarme mensen
en mensen met een beperking.
7. Klimaatadaptatie en duurzaamheid
Zie art. ED 12-7: men kan ook bomen die op verkeerde plekken staan herplanten.
9. Mobiliteit
° Weer vragen wij u een goede toegankelijkheid voor alle doelgroepen te waarborgen.
Bijvoorbeeld door de vervoersmogelijkheden uit te breiden. Denk aan ‘ANWB-automaatje’ in
de Kempen.
° We pleiten ook voor een toegankelijke en veilige HUB.
10. Gezondheid en veiligheid
° Nieuwe fiets- en wandelmogelijkheden: ook hier is goede toegankelijkheid voor alle
doelgroepen relevant!
° Sport en bewegen: zorg voor een goede toegankelijkheid voor alle doelgroepen, zoveel
mogelijk op lokaal niveau. Er bestaan bijv. ook bewegingstoestellen voor mensen met een
beperking.
° Schone leefomgeving: niet alleen minder roet in de lucht heeft een positieve invloed op de
gezondheid van de inwoners van Eersel, maar vermindering van de luchtverontreiniging in
zijn geheel en vermindering van geluidsoverlast (vlieg- en autoverkeer etc.). Eerder is in de
klankbordgroep 'Meten' een target gesteld om in 2030 de geluidshinder te verminderen met
30%. Hierover wordt niet vermeld in deze versie van de omgevingsvisie.
° Meer toezicht en handhaving zou bijdragen aan een veilige leefomgeving.
13. Overige opmerkingen
De Kempengemeenten werken op verschillende terreinen intensief samen en Eersel maakt deel
uit van de Kempengemeenten.
Wordt momenteel in elke Kempengemeente een omgevingsvisie ontwikkeld?
Is het denkbaar dat de visies van de Kempengemeenten bij elkaar gebracht worden tot één
overkoepelende visie?
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